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Covid 19 Salgını
 2019 yılının sonunda Çin’ de ortaya çıkan Corona virüsü, kısa sayılabilecek bir zaman 

diliminde, tüm dünyaya yayılarak milyonlarca insanın enfekte olmasına ve ciddi sayıda can 
kayıplarına neden olmuş ve hala yayılımını dünya genelinde devam ettirmektedir. 

 Hastalıgın yayılma hızı ve belirli yaş grupları üzerinde yarattıgı etkiler hastanelerin ve saglık 
sistemlerinin sınırlarını test etmekte, bu da salgının kontrol altında tutulmasını güçleştirmektedir. 

 Hastalıgın agır seyrettigi vakaların hemen hemen hepsi yogun bakıma ihtiyaç duymakta olup
bu durum, zaten iş yükü fazla olan yogun bakım kliniklerinde ciddi sorunları beraberinde
getirmektedir.  

 Salgının yayılması ile birlikte hastanelerin teknik kapasiteleri daha önemli bir hale gelmiştir. 

 Hastanelerin işletilmesinde; mekanik sistemler için, rutin operasyonlar haricinde bir acil durum 
eylem planının oluşturulması gereklidir. Bu plan işletme koşulları ve salgının seyrine göre sürekli
güncellenmelidir.  



Hastane Mekanik Sistemlerinin Amaçları
 Insan ve toplum saglıgının korunması (hasta bina sendromu)
 Enfeksiyon kontrolü (mikroorganizma ve partiküllerin azaltılması) 
 Mekanlarda fizyolojik konfor koşullarının saglanması (sıcaklık, nem)
 Termal yüklerin ortamdan uzaklaştırılması
 Zararlı gazların ve kokuların ortamdan uzaklaştırılması
 Enerji tüketim optimizasyonu
 Sıhhi gereksinimlerin (atık su, temiz su vs) karşılanması



Hastane Birimleri
 AKUT klinikler (yataklı bakım ve tedavi klinikleri)
 Yogun bakım klinikleri
 Tecrit (Izolasyon) Odaları, AII, PE
 Ameliyathaneler
 Görüntüleme merkezleri (Röntgen, MR, PET, BT, Endoskopi vs)
 Iyot (I-131)Tedavi Alanları
 Laboratuvarlar
 Sterilizasyon Alanları
 Acil Müdahale Alanları (CPR, Travma vs)



Standartlar

 T.C. Saglık Bakanlıgı Yönetmelikleri

 ASHRAE Design Manual for Hospital and Clinics 

 ASHE (American Society of Healthcare Engineers)

 DIN, VDI normları

 HTM Standartları

 FGI (Facility Guidelines Institute) Hospital Guidelines



AKUT Klinikler (Hasta Odaları)

Sistem Alternatifleri
 Tam havalı sistemler (VAV+ısıtıcı) 

 Fan-coil veya VRF sistemi, 

 Chilled beam (soguk yüzey) sist., 

 2 defa/h (ach) dış hava ihtiyacı

 6 defa/h (ach) toplam hava debisi



Tam Havalı (All Air) Sistem
 Odanın ısıl yükleri ve dış hava ihtiyacı aynı sistem 

ile saglanır

 Oda ısıl yükleri hava ile karşılanır

 Yöne göre zonlama yapılması faydalı olur

 Aşırı sogumayı (overcooling) engellemek için 
tekrar ısıtıcı (re-heater) ihtiyacı vardır

 Koşullandırma hava ile saglandıgı için mekansal 
ihtiyaçlar ve ilk yatırım maliyeti fazladır (daha 
büyük mekanik oda, asma tavan, şaft vs) 

 Odada yoguşmalı ekipman olmadıgı için hijyenik 
anlamda daha güvenli, düşük kontaminasyon riski

 Terminal kutuları (VAV box) ile kapasite kontrolü
ve serbest sogutma (free cooling) imkanı

 Batarya dolaşımlı (run-around) ısı geri kazanım
sistemi yapılabilir. 



Primer Hava + Fan-Coil-VRF Sistemi
 Odanın ısıl yükleri fan-coil veya vrf

sistemi ile havalandırma ihtiyacı ise ayrı
bir sistem ile

 Dört borulu sistem ile yönden bagımsız
zonlama yapılabilir. 

 Mekansal ihtiyaçlar daha azdır. Tam 
havalı sistemlere kıyasla yatırım maliyeti
daha düşük

 Fan-coilde yogusma nedeniyle
kontaminasyon oluşma riski vardır. Su 
rejimleri yüksek seçilerek fan-coil kuru
sogutma yapacak şekilde çalıştırılabilir. 

 VRF sistemi dış ünite kapasite
sınırlamaları (ASHRAE St 15-34)



Yogun Bakım Klinikleri

Tasarım Parametreleri
 Merkezi Havalandırma (birinci seviye hariç)

 3.ve 4. seviye YB en az %90 filtrasyon saglayan ve 6defa/h dış hava degişimi yapabilen
merkezi sistem, 

 22-26C iç sıcaklık, %30-60 Bagıl nem,

 Üç kademeli filtrasyon sistemi G4+F7+F9+(H13)

 Koku kontrolü, ortam basıncı pozitif. 

 Üçüncü kademede H13 hepa filtre kullanımı (hijyen uzmanı raporuna göre)

 Genel cerrahi, KVC, ağır ve uzun vadeli bakım odaları VDI 2167 ye göre H13 

 VAV+reheat sistemi (dönüş VAV ile koridora göre basınç kontrolü)

 Resirkülasyonlu ünitelerin kullanılması uygun degil!

 Pandemi hastanelerinde yoğun bakım klinikleri VAV ler ile negatif basınç altında tutulmalıdır. 



Izolasyon (Tecrit) Odaları

 AII Airborne Infection Isolation Room 

Negatif Basınçlı Izolasyon Odası

 PE Protective Environment Room 

Pozitif Basınçlı Izolasyon Odası



AII Negatif Basınçlı Izolasyon Odası

 Tüberküloz, su çiçegi gibi hava taşınımı yolu

ile bulaştırma riski olan hastalar

 Personelin korunması, çevrenin korunması, 

 Enfeksiyonun yayılmasının önlenmesi

 Odaya girişte ön oda (ante room) ihtiyacı zorunlu

 P bitişik alan > P ön oda > P hasta odası

 Egzost menfezi direkt olarak tavanda hastanın yatagı üstünde
veya duvarda yatak başının kenarında (mümkün ise) 

 Negatif basınç (-2.5Pa) ve oda basınç monitörü

 Egzost sistemi diger egzost sistemlerinden bagımsız

 Emişte H13 filtre

 Egzost sistemleri hastane merkezi havalandırma sistemlerinden
bağımsız olmalıdır. 



PE Pozitif Basınçlı Izolasyon Odası

 Immunosupresif (bagışıklık sistemi bastırılmış olan hastalar

 Kemoterapi tedavisi görmüş, kemik iligi nakli olmuş
hastalar, yanık bölümü, 

 Hastanın enfeksiyondan korunması, çevredeki alanlardan
bakteri girişinin önlenmesi

 Odaya girişte ön oda (ante room) ihtiyacı zorunlu degil

 P hasta odası > P ön oda > P bitişik alan

 Egzost menfezi oda kapısına yakın yerde,  üfleme difüzörü
hata yatağı üzerinde

 Pozitif ortam basıncı (+2.5Pa) ve oda basınç monitörü

 Besleme havasında 3 kademe filtreleme
(G4+F7+F9+H13)



Izolasyon Odası Basınç Kontrolü

 Diferansiyel fark basınç sensörü ile oda basınç izleme
sistemi



Dış Hava Alış Atış Noktaları

Plan Düzleminde Mesafeler
 FGI Guidelines – 7.6m 

 ASHRAE App Handbook – 9.1m 

Düşey Mesafeler
 Toprak zeminden – min 2.4m 

 Çatıdan – min 0.9m (kar yüksekligi)

 Kuranglez yapılarından hava alma

 Negatif basınçlı izolasyon odaları egzost atışları binanın en yüksek noktasından
atılmalıdır. 



DIN1946-4’ e göre Ameliyathane Tasarımı

 Ameliyathane sınıfları (Class Ia, Class Ib, Class II) planlaması
 Hava degişim sayıları
 Oda konfor koşulları (sıcaklık, nem, akustik, hava hızı vs)
 Dış hava miktarı
 Basınç ilişkileri (pozitif, negatif) septik, aseptik
 Filtrasyon dereceleri ve partikül miktarı
 Sıcaklık degişimi ve delta T



Class Ia Ameliyathaneler
Class Ia
 Ortopedi ve travma cerrahisi
 Nöroloji cerrahisi, 
 Jinekoloji cerrahisi, 
 Genel cerrahi, 
 Kardiyovasküler cerrahi, 
 Organ nakil cerrahisi
 Yüksek enfeksiyon riski olan ameliyatlar
 Birkaç saatten uzun süren cerrahi operasyonların yapıldıgı salonlar



Class Ia Tasarım Kriterleri
 Dikey atışlı düşük türbülanslı deplansmanlı difüzör (LTF<9m2)

 Üfleme hava hızı 0.23-0.25m/s

 Ortam parametreleri 19-26°C, %30-60RH

 Dış hava miktarı min 1200m3/h

 Difüzör ölçüsü 3.2x3.2m (gerekirse pozisyon ölçüsüne göre daha küçük)

 Toplam hava debisi 8850m3/h

 Maksimum üfleme sıcaklık farkı ∆T=2K

 Filtrasyon kademeleri (G4+F7)+F9+H13 (H14)

 Pozitif ortam basıncı (septik uygulamalarda degişken)

 Hava emişleri 2/3 oranında taban seviyesi (lif tutucu ile), 1/3 tavana yakın



Class Ib Ameliyathaneler

Class Ib
 Küçük implant operasyonları (stent)

 Girişimsel operasyonlar (anjiyo) 

 Kalp kateterizasyonu, 

 Endoskopik operasyonlar, 

 Class Ia olmayan uygulamalar



Class Ib Tasarım Kriterleri
 Türbülanslı karışık akış hava sistemi (swirl difüzör) veya düşük türbülanslı

deplasmanlı difüzör (3<LTf<9)

 Üfleme hava debisi >2400m3/h

 Ortam parametreleri 19-26°C
 Dış hava miktarı min 1200m3/h

 Difüzör ölçüsü:  1.8x2.4m LTF veya swirl difüzör (4 adet)

 Maksimum üfleme sıcaklık farkı ∆T=degişken

 Filtrasyon kademeleri F5+F9+H13 (H14)

 Pozitif ortam basıncı (aseptik uygulamalarda degişken)

 Hava emişleri 2/3 oranında taban seviyesi (lif tutucu ile), 1/3 tavana yakın



ASHRAE Standard 170’e göre
Ameliyathane Tasarımı

 Ameliyathane sınıfları (Class A (procedue room), Class B, Class C) planlaması

 Class B ve C için en az 4 defa/h dış hava 20 defa/h toplam hava degişim sayıları. 
Class A için 3/15.

 Oda konfor koşulları 20-24°C, %20-60 bağıl nem

 Ameliyat masasını 30cm taşacak şekilde laminar difüzör boyut seçimi (max 30% 
non-diffuser area)   

 LTF etrafında gerekli durumlarda ilave difüzör

 LTF alın hızı 127-178 L/s.m2 > 0.127-0.178 m/s 

 Slot difüzör alın hızı 38.8-69.8 L/s.m (140-250m3/h.m)

 En az iki karşılıklı noktada yerden emiş menfezleri (yerden 203mm de) 



ASHRAE Standard 170’e göre
Ameliyathane Tasarımı

 Hava Perdeli Sistem  LTF Sistemi



Paslanmaz Çelik Hava Kanalları

Paslanmaz Çelik Kanalların Kullanımının Önerildiği Yerler
 Steril alanlarda, nemlendirme yapılan alanlarda

 Basınç kontrolü yapılan alanlarda kaynaklı imalat yapılabilme özelligi

 Korozif akışkan (formaldehit, alkol, ksilen, toluen, benzen vs) taşıyan lab 
kanallarında

 Nemli hava taşıyan sterilizasyon egzost kanallarında (otoklavlar vs)

 MR quench ve oda içi havalandırma kanallarında

 Korozif meteryallerle dezenfeksiyon yapılan kanallarda (ameliyathane, yogun
bakım)



Görüntüleme Alanları Tipleri
 Görüntüleme alanları yan 

taraftaki gibi görüntü alma 
tiplerine  göre 4 grup altında 
veya;

 Sadece görüntü almak için 
kullanılan odalar (Radyoloji, 
Tomografi, Mamografi, Ultrason, 
PET vs.) ve görüntüleme + 
cerrahi müdahalenin de 
yapıldıgı odalar (Anjiyo, 
Kardiyak Kateter,  EP Lab vs.) 
olarak 2 grup altında 
incelenebilir.



Görüntüleme Alanları Alt Birimleri
 Ayrıca bu görüntüleme alanları kendi içinde de 3 birimden 

oluşmaktadır:
- Işlem odası (görüntüleme cihazının bulundugu oda)
- Kontrol odasi (saglik personelinin görüntü almak icin kullandıgi 

bilgisayar odasi)
- Ekipman odası (görüntüleme cihazına ait server ve elektrik 

ekipmanlarının bulundugu oda)

 Görüntüleme cihaz tedarikcisine göre bu birimlere ait altyapı 
ihtiyaçları farklılık gösterebilir.



Görüntüleme Alanları Tasarım Kriterleri

Tasarım Parametreleri

1) Sadece görüntü almak için kullanılan odalar için: (Radyoloji, Tomografi, 
Mamografi, Ultrason, PET vs.)

 Min. 2 dış hava degisimi,

 Min. 6 toplam hava degisimi, (ortamdaki ısıl yüke göre kontrol edilmeli)

 22-26C iç sıcaklık, %30-60 Bagıl nem,

 Resirkülasyonlu üniteler kullanılabilir.

 Nem kontrolü yapılması istenebilir



Girişimsel Görüntüleme Alanları
Tasarım Parametreleri

1) Görüntüleme + cerrahi müdahale yapılan odalar için: (Anjiyo, Kardiyak Kateter,  EP Lab vs.) 

 Min. 3 dış hava degisimi,

 Min. 15 toplam hava degisimi,

 21-24C iç sıcaklık, %30-60 Bagıl nem,

 Ortam basıncı pozitif,

 Dösemeye yakın noktadan emis,

 Üç kademeli filtrasyon sistemi G4+F7+F9+(H13)

 Üçüncü kademede H13 hepa filtre kullanımı (hijyen uzmanı raporuna göre)

 VAV+reheat sistemi (dönüş VAV ile koridora göre basınç kontrolü)

 Resirkülasyonlu üniteler kullanılamaz.

Kaynak: “ASHRAE 170” ve “Design Manual for Hospital and Clinics”



MRI Görüntüleme Alanları
 MR cihazları diger görüntüleme 

cihazlarından farklı olarak 
manyetik alan oluşturarak 
görüntüleme aldıgı için bu oda 
icerisindeki kanal ve borulamanın, 
içerisinde demir içermeyen 
malzemeden (non ferrous) 
yapılması gerekiyor.

 Quench bacası dış havaya atılmalı
ve 25m yarıçapında bir alanda
insan dolaşımı ve dış hava alış
noktası olmamalıdır.



MRI Görüntüleme Alanları
 MRI odalarında kanal ve boru

geçişlerinde yandaki detay
uygulanabilir. 

 Oda içerisinde hava kanalları; 
paslanmaz çelik veya aluminyum, 
borular; bakır veya paslanmaz
çelik olabilir. 

 Sprinkler için MRI odasına özel
tipte başlıklar kullanılabilir.



Kurşun Kaplı Duvar Geçiş Detayı
 Kurşun kaplamalı duvarlarda hava

kanalı geçişlerinde resimlerde
görülen detaylar uygulanabilir. 



Acil ve Travma Alanları
Sistem Tasarımı

 Acil alanları hastaların hastaneye ilk 
adım attıkları ve hastaların tasnif
edildigi (triyaj) alanlardır. O nedenle
havalandırma sistemleri enfeksiyon
kontrolü açısından hayati öneme
sahiptir. 

 Acil ve travma alanlarında, %100 taze
havalı tam hava (all air) sistemleri
tercih edilmeli, triyaj ve bekleme
alanları negatif basınç altında
tutulmalıdır. Tam havalı sistemler
(VAV+ısıtıcı) kullanılmalıdır.

 Acil alanları 7/24 çalıştığı için uygun
nitelikte ısı geri kazanım sistemleri
kullanılmalıdır. 



I-131 Iyot Tedavi Klinikleri
 Tiroid ve benzeri hastalıkların tedavi

edildigi klinikler
 TAEK Iyot Tedavi Birimleri yönetmeligi

esasları geçerlidir
 Radyoaktif I-131 materyalinin

yarılanma süresi 8 gün
 Vücut sıvıları (kan, idrar, tükürük) ile

vücuttan atılır.
 Atıklar yarılanma tanklarında

bekletildikten sonra şebekeye
atılabilir



TAEK Yönetmeligi Esasları
 Havalandırma sistemi (genel havalandırma ve 

çeker ocak) bagımsız olmalı ve resirküle sistemler 
kullanılmamalıdır. Egzost atış noktaları dış hava 
alış noktalarından uzak olmalıdır.

 Lavabolar sifonsuz olmalıdır >> Koku problemleri  

 Herbir yatak için en az 2 adet 6m3 kapasiteli 
yarılanma tank (decay tank) sistemi olmalı, her 
kademe karıştırıcı ve radyoaktivite ölçüm sistemine 
sahip olmalıdır. 

 Tanklar sızıntılara karşı en az tank hacminde havuz 
içine yerleştirilmelidir. 

 Atık su boruları radyoaktif ışımaya karşı kurşundan 
mamul veya eşdeger kurşun kaplı olmalıdır.

 Koku problemlerine karşı vakumlu tuvalet sistemleri 
kullanılabilir. 



Laboratuvar Alanları

Laboratuvar Alanları

- Biyokimya Laboratuvarı

- Fizik Tedavi ve Ortopedi Laboratuvarı

- Patoloji

- Mikrobiyoloji

- Genetik

- Seroloji

- Immunoloji

- BSL Laboratuvarları



Genel Laboratuvar Alanları
Sistem Alternatifleri
 Tam havalı sistemler

(VAV+ısıtıcı veya çift kanal
sistemi-dual duct) 

 Fan-coil veya VRV sistemi, 
 Chilled beam (soguk yüzey) 

sist., 
 2 defa/h (ach) dış hava

ihtiyacı
 6 defa/h (ach) toplam hava

debisi



Tıbbi Branş Laboratuvarları
Tasarım Kriterleri

 Min. 6 dış hava degisimi yapabilecek merkezi 
havalandırma (önerilen 8 ACH)

 21-24C iç sıcaklık, talebe göre nemlendirme 
ihtiyacı

 Laboratuvar mahal tipine göre ortam basıncı
pozitif veya negatif,

 Üç kademeli filtrasyon sistemi G4+F7+F9+(H13)

 Talebe göre HEPA filtre kullanımı (örneğin genetik 
lab alanında)

 Hızlı tepkili VAV+reheat sistemi (dönüş VAV ile
koridora göre basınç kontrolü)

 Resirkülasyonlu üniteler kullanılamaz.

 Dönüş havasının tamamı dışarı atılmalı.

 Çeker ocak ve bio güvenlik kabin egzost
sistemleri, seyreltme fanları (high plume dilution)



Laboratuvar Tasarlarken..
Laboratuvar Tasarımlarında Dikkat Edilecek Konular

 Dış hava miktarlarını azaltmak

 Sogutma yüklerini azaltmak

 Degişken debili hava ve hidronik sistemler kullanmak

 Egzost edilen havanın tekrar binaya alınmasını önlemek

 Uygun tipte ısı geri kazanım sistemleri kullanmak

 Basınç zonlarını oluşturup, mekanlar arasındaki hava
akımlarını kontrol etmek

 Basınç dalgalanmalarını önlemek (referans basınç hissetme
hattı ve hızlı tepkili VAV kullanmak) 

 Korozif akışkanlara uygun malzeme seçimi

 Çeker ocak ve bio güvenlik kabin egzost sistemleri, 
seyreltme fanları

 Lab atıklarının tasnifi (evsel atık, kimyasal atık, nötralize
edilecek atık) ve buna uygun olarak deşarj edilmesi



Sterilizasyon Alanları

Sterilizasyon Alanları

- Kirli alanlar

- Yıkama ve dezenfeksiyon alanları

- Temiz alanlar

- Paketleme Alanları

- Steril Depolar



Sterilizasyon Tasarımı
Sterilizasyon Tasarımı

 Steril alandan sırasıyla temiz ve kirli alana
hava akışı

 >121C, 3.5-5.5barg doymuş buhar tesisatı

 Otoklavlar için davlumbaz ve paslanmaz
çelik kanal

 Yüksek sıcaklıklı 80-90°C atıklar için uygun
malzeme seçimi (atıksu borusu vs)

 Min 10defa/h dış hava değşimi, resirküle
hava kullanılamaz

 Buhar, temiz su sistemlerinde yedekleme



Pandemi Hastanelerinde Alınacak İlave Önlemler
 Hastane dolaşım alanlarına hizmet eden klima santralları %100 dış hava moduna alınmalıdır. Normal zamanda karışımlı 

çalışan bu cihazların taze hava ve egzost atış kanalları cihaz toplam debisine göre boyutlandırılmalıdır. 

 Yogun bakım klinikleri mümkün ise negatif basınca alınmalıdır. Klinik içerisinde bulunan personel dinlenme alanları pozitif 
basınç altında tutulmaya devam edilemelidir. 

 Enfekte hastaların bulunduğu tedavi alanlarının (yoğun bakım klinikleri) egzost atış sistemlerine HEPA filtre eklenmek suretiyle
kirleticilerin hastane dışındaki insanlara bulaşması önlenmelidir. 

 Salgın durumunda, akut hasta odaları yogun bakıma ihtiyaç duyan hastalar için kullanılabilir. Bu durumda odada fan-coil 
cihazı varsa, fan-coil ısıtıcı batarya motorlu vanaları belirli aralıklarla açılarak (60°C-1saat) dezenfeksiyon yapılmalıdır.
Bunun için fan-coil cihazlarının merkezi otomasyondan kontrol edilebilir olması gerekmektedir. 

 Klima santralları ve fan-coil cihazlarında UVC lamba kullanımı, cihazların ıslak yüzeylerine (sogutucu batarya, nemlendirici) 
mikropların tutunarak üremesini engellemektedir.  İşletmede gerekli koruyucu tedbirler alınmak koşulu ile UVC lamba
kullanımı degerlendirilmelidir. 

 Enfekte olan hastaların tedavi gördükleri klinikler ile diger operasyonel klinikler fiziksel olarak birbirinden ayrılmalı veya 
çapraz geçişler en aza indirilmelidir.  

 Havalandırma sistemleri 7/24 operasyonel olmalıdır. Tasarım aşamasında gerekli yedekleme tedbirleri alınmalıdır.

 Hastane personelinin korunması adına, egzost atış sistemlerine ilave edilen hepa filtreler için filtre degişim kutusu (safe 
change filter box) kullanımı değerlendirilmelidir. 



UV-C Dezenfeksiyon Sistemleri
 Klima santrallarının ve fan-coil cihazlarının ıslak bölümlerinde

(sogutucu batarya ve nemlendirici hücrelerinde) enfeksiyon kontrolü
için UV lamba kullanımı

 Ortam koşulları (sıcaklık, nem) nedeniyle germler, algler, sporlar ve 
bakterilerin üremesinin önlenmesi

 UV ile mekan dezenfeksiyonu
 Batarya temizligi ve kimyasal kullanımı konusunda işletmede

tasarruf
 Düşük batarya kirlilik direnci sayesinde düşük elektrik tüketimi
 ASHRAE  Standard 185.1P, 185.2P
 Personeli uyarıcı ve koruyucu önlemler alınmalıdır



UV Lamba Kullanım Alanları

 Santral Uygulaması  Temiz Alan Uygulamaları  Fan-coil Uygulaması



UV Lamba Kullanım Alanları

 Santral UV Uygulaması Önce ve Sonrası



Sorular..


